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ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 23/2022 ηαθηηθήο Ππλεδξίαζεο
ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδόλαο
Αξηζ. Απόθαζεο : 153/2022
ΠΔΡΙΛΗΦΗ

«Έγθξηζε ηεο ππ’ αξ. 166/2022 απόθαζεο Γεκάξρνπ θαη ηνπ
αξηζ.
πξση.
7514/8-4-2022
πξαθηηθνύ
επηηξνπήο
δηαπξαγκάηεπζεο γηα ηελ πξνκήζεηα-ππεξεζία-εξγαζία κε ηίηιν:
“ΚΗΠΘΥΠΖ ΔΙΑΠΡΗΘΝΦΝΟΝ ΔΘΠΘΑΦΔΑ ΚΔ ΣΔΗΟΗΠΡΖ ΓΗΑ ΡΖΛ
ΘΑΡΔΞΔΗΓΝΠΑ ΑΞΝΚΑΘΟΛΠΖ ΞΔΠΚΔΛΥΛ – ΠΞΑΠΚΔΛΥΛ
ΓΔΛΓΟΥΛ, ΘΙΑΓΗΥΛ ΘΑΗ ΙΝΗΞΥΛ ΙΗΘΥΛ, ΞΝ ΔΠΞΑΠΑΛ ΑΞΝ
ΡΝ ΒΑΟΝΠ ΡΝ ΣΗΝΛΗΝ Ζ/ΘΑΗ ΘΝΞΖΘΑΛ ΑΞΝ ΡΖΛ
ΞΟΝΠΒΔΠΡΗΘΖ, ΡΝ ΓΔΓΓΖΔ, ΡΝΠ ΗΓΗΥΡΔΠ ΘΑΗ ΡΗΠ ΑΟΚΝΓΗΔΠ
ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΡΝ ΓΖΚΝ ΚΔΡΑ ΡΗΠ ΘΔΝΚΖΛΗΔΠ «ΦΗΙΗΞΞΝΠ»
ΘΑΗ «ΔΙΞΗΓΑ»” (Α.Κ. 26/2022)».
Πηε Λέα Φηιαδέιθεηα θαη ζην Γεκνηηθό Θαηάζηεκα (Γεθειείαο 97-Γξαθείν Γεκάξρνπ) ζήκεξα ζηηο 30 ηνπ
κήλα Ηνπλίνπ ηνπ έηνπο 2022, εκέξα Ξέκπηε θαη ώξα 9.30 π.κ. ζπλήιζε ζε ηαθηηθή Ππλεδξίαζε,
ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Λ. 3852/10, όπσο ηζρύεη, ε Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ
Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδόλαο κεηά ηελ ππ΄αξηζ. πξση. 14477/21/24-6-2022 έγγξαθε πξόζθιεζε
ηνπ Γεκάξρνπ θαη Ξξνέδξνπ απηήο θ. Ησάλλε Βνύξνπ, πνπ επηδόζεθε λνκόηππα ζε θάζε κέινο ρσξηζηά
θαη δεκνζηεύζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 παξ. 6 ηνπ
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Λ.3852/10, παξηζηακέλνπ σο γξακκαηέα ηνπ ηαθηηθνύ ππαιιήινπ ηνπ Γήκνπ θ. Ξιέζζα Θσλ/λνπ κε
βαζκό Α΄.
Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία, γηαηί από ηα ελλέα (9) κέιε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
ήηαλ :
ΠΑΡΟΝΣΔ
1) Βνύξνο Ησάλλεο, Γήκαξρνο θαη Ξξόεδξνο 2) Θνζθνιέηνο Πσηήξηνο, Αληηπξόεδξνο 3) Θνπηζάθεο
Κηραήι 4) Ράθαο Ζιίαο 5) Θνπεινύζνο Σξήζηνο θαη 6) Ρνκπνύινγινπ Θσλζηαληίλνο, κέιε.
ΑΠΟΝΣΔ
1) Αλεκνγηάλλεο Γεώξγηνο 2) Αλαγλώζηνπ Γεώξγηνο θαη 3) Νπζηακπαζίδεο Ησάλλεο, νη νπνίνη δελ
πξνζήιζαλ, αλ θαη λόκηκα θιεηεύζεθαλ, έρνληαο πξνεγνπκέλσο ελεκεξώζεη ζρεηηθά.

Ν Αληηπξόεδξνο ηεο Ν.Δ. θ. Π.Θνζθνιέηνο πξνζήιζε ζηε Ππλεδξίαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
ζπδήηεζεο θαη πξηλ ηελ ςεθνθνξία επί ηνπ 1νπ ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ..
Ν θ. Ξξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο Ππλεδξίαζεο ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη εηζεγνύκελνο ην 5ν
ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο είπε :
Θπξίεο θαη Θύξηνη Ππλάδειθνη,
Θέησ ππόςε ζαο ηελ αξηζ. πξση. 14230/22-6-2022 εηζήγεζε ηνπ Ρκήκαηνο Ξξνκεζεηώλ ηνπ Γήκνπ επί
ηνπ ζέκαηνο :
ΘΔΜΑ: Έγθξηζε ηεο ππ’ αξ. 166/2022 απόθαζεο Γεκάξρνπ θαη ηνπ 7514/8-4-2022 πξαθηηθνύ επηηξνπήο
δηαπξαγκάηεπζεο γηα ηελ πξνκήζεηα-ππεξεζία-εξγαζία κε ηίηιν: «ΚΗΠΘΥΠΖ ΔΙΑΠΡΗΘΝΦΝΟΝ ΔΘΠΘΑΦΔΑ
ΚΔ ΣΔΗΟΗΠΡΖ ΓΗΑ ΡΖΛ ΘΑΡΔΞΔΗΓΝΠΑ ΑΞΝΚΑΘΟΛΠΖ ΞΔΠΚΔΛΥΛ – ΠΞΑΠΚΔΛΥΛ ΓΔΛΓΟΥΛ, ΘΙΑΓΗΥΛ
ΘΑΗ ΙΝΗΞΥΛ ΙΗΘΥΛ, ΞΝ ΔΠΞΑΠΑΛ ΑΞΝ ΡΝ ΒΑΟΝΠ ΡΝ ΣΗΝΛΗΝ Ζ/ΘΑΗ ΘΝΞΖΘΑΛ ΑΞΝ ΡΖΛ
ΞΟΝΠΒΔΠΡΗΘΖ, ΡΝ ΓΔΓΓΖΔ, ΡΝΠ ΗΓΗΥΡΔΠ ΘΑΗ ΡΗΠ ΑΟΚΝΓΗΔΠ ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΡΝ ΓΖΚΝ ΚΔΡΑ ΡΖΛ
ΘΔΝΚΖΛΗΑ «ΦΗΙΗΞΞΝΠ» ΘΑΗ «ΔΙΞΗΓΑ» Α.Κ. 26/2022
ΥΔΣ: Ζ ππ’ αξ. 166/2022 (αξ. πξση.8204/11-4-2022) Απόθαζε Γεκάξρνπ «Θαηαθύξσζε
Απνηειέζκαηνο»
Ρν ππ’ αξ. 7514/8-4-2022 πξαθηηθό επηηξνπήο δηαπξαγκάηεπζεο
Πύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο:


Ρνπ Λ. 3852/2010 άξζξν 58 «Αξκνδηόηεηεο ηνπ Γεκάξρνπ» παξ.2 πνπ αλαθέξεη όηη «Όηαλ
δεκηνπξγείηαη άκεζνο θαη πξνθαλήο θίλδπλνο ή απεηιείηαη άκεζε δεκία ησλ δεκνηηθώλ
ζπκθεξόλησλ από ηελ αλαβνιή ιήςεο απόθαζεο, ν Γήκαξρνο κπνξεί λα απνθαζίζεη γηα ζέκαηα
πνπ αλήθνπλ ζηελ αξκνδηόηεηα ηεο νηθνλνκηθήο ή ηεο επηηξνπήο πνηόηεηαο δσήο. Πηελ πεξίπησζε
απηή νθείιεη λα ππνβάιεη πξνο έγθξηζε ηε ζρεηηθή απόθαζή ηνπ θαηά ηελ επόκελε ζπλεδξίαζε
ηεο αληίζηνηρεο επηηξνπήο»



Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 32 παξ. γ. ηνπ Λ. 4412/2016 [Ξξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία κε δηαπξαγκάηεπζε
ρσξίο πξνεγνύκελε δεκνζίεπζε (άξζξν 32 ηεο Νδεγίαο 2014/24/ΔΔ) ]: «….1. Πηηο εηδηθέο πεξηπηώζεηο
θαη πεξηζηάζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2 έσο 6, νη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνύλ λα
αλαζέηνπλ δεκόζηεο ζπκβάζεηο πξνζθεύγνληαο ζηε δηαδηθαζία κε δηαπξαγκάηεπζε ρσξίο πξνεγνύκελε
δεκνζίεπζε. 7) Ζ δηαδηθαζία κε δηαπξαγκάηεπζε ρσξίο πξνεγνύκελε δεκνζίεπζε κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηείηαη γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, πξνκεζεηώλ θαη ππεξεζηώλ ζε νπνηαδήπνηε από ηηο
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θαησηέξσ πεξηπηώζεηο:….. γ) ζην κέηξν πνπ είλαη απνιύησο απαξαίηεην, εάλ ιόγσ θαηεπείγνπζαο
αλάγθεο νθεηιόκελεο ζε γεγνλόηα απξόβιεπηα γηα ηελ αλαζέηνπζα αξρή, δελ είλαη δπλαηή ε ηήξεζε
ησλ πξνζεζκηώλ πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηηο αλνηθηέο, θιεηζηέο ή αληαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο κε
δηαπξαγκάηεπζε. Νη πεξηζηάζεηο πνπ επηθαινύληαη νη αλαζέηνπζεο αξρέο γηα ηελ αηηηνιόγεζε ηεο
θαηεπείγνπζαο αλάγθεο δελ πξέπεη ζε θακία πεξίπησζε λα απνξξένπλ από δηθή ηνπο επζύλε.»


Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 32Α ηνπ Λ. 4412/2016: «Δμαηξνύληαη ηεο ππνρξεσηηθήο εθαξκνγήο ησλ
άξζξσλ 22 παξάγξαθνη 1, 36, 72 παξάγξαθνο 1 πεξίπησζε α΄, 79 παξάγξαθνη 1 έσο 4, θαη 221
παξάγξαθνη 8 θαη 9, νη αθόινπζεο πεξηπηώζεηο ηνπ άξζξνπ 32: α) όπνπ ε δπλαηόηεηα αλάζεζεο
πεξηνξίδεηαη ζε έλαλ πξνθαζνξηζκέλν ζπκκεηέρνληα, ζύκθσλα κε ηελ πεξίπησζε β΄ ηεο παξαγξάθνπ
2, κε ηελ παξάγξαθν 3, κε ηελ πεξίπησζε β΄ ηεο παξαγξάθνπ 4 θαη ηελ παξάγξαθν 6, β) ιόγσ ηνπ
επείγνληνο ραξαθηήξα ηεο αλάζεζεο ζύκθσλα κε ηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξαγξάθνπ 2, ή γ) ιόγσ ησλ
ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο ζπλαιιαγήο ζηελ πεξίπησζε πξνκεζεηώλ πνπ είλαη εηζεγκέλεο θαη
αγνξάδνληαη ζε ρξεκαηηζηήξην εκπνξεπκάησλ ζύκθσλα κε ηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξαγξάθνπ 4. Πηηο
πεξηπηώζεηο α΄ θαη β΄ ε δηαδηθαζία δηεμάγεηαη ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηνπο όξνπο ηεο πξόζθιεζεο,
όπνπ ππάξρεη, θαη ε αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ κπνξεί λα γίλεηαη ζε εληαίν ζηάδην κε ηελ αλάζεζε
ηεο ζύκβαζεο. Πηελ πεξίπησζε γ΄ δελ απαηηείηαη πξνεγνύκελε πξόζθιεζε θαη ε δηαδηθαζία δηεμάγεηαη
κε βάζε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζπλαιιαγήο».



Ρελ παξ.(7) ηνπ Άξζξνπ 158 ηνπ Λ.3463/2006 (ΦΔΘ 114/Α/08-06-2006), ε νπνία αλαθέξεη όηη «Πηηο



Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 32Α ηνπ Λ. 4412/2016: «Ζ δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο γίλεηαη από
ηξηκειέο όξγαλν ην νπνίν ζπγθξνηείηαη από ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη εηζεγείηαη πξνο ην απνθαηλόκελν
όξγαλν γηα θάζε ζέκα πνπ αλαθύπηεη θαηά ηελ αλάζεζε ηεο ζύκβαζεο».



Ρηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο – ζπγγξαθή ππνρξεώζεσλ (Α.Κ. 26/2022) πνπ ζπληάρζεθαλ από ηε Γ/λζε
Ξεξηβάιινληνο & Ξξαζίλνπ ηνπ Γ.Λ.Φ.-Λ.Σ., θαη εγθξίζεθαλ κε ηελ 121/2022 απόθαζε Γεκάξρνπ (ΑΓΑ:
Υ5ΜΔ46ΚΥ0Η-ΤΤ) γηα ηελ «ΜΙΘΧΗ ΔΛΑΣΙΚΟΦΟΡΟΤ ΔΚΚΑΦΔΑ ΜΔ ΥΔΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΣΗΝ
ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΤΑ ΑΠΟΜΑΚΡΤΝΗ ΠΔΜΔΝΧΝ – ΠΑΜΔΝΧΝ ΓΔΝΓΡΧΝ, ΚΛΑΓΙΧΝ ΚΑΙ
ΛΟΙΠΧΝ ΤΛΙΚΧΝ, ΠΟΤ ΔΠΑΑΝ ΑΠΟ ΣΟ ΒΑΡΟ ΣΟΤ ΥΙΟΝΙΟΤ Η/ΚΑΙ ΚΟΠΗΚΑΝ ΑΠΟ ΣΗΝ
ΠΤΡΟΒΔΣΙΚΗ, ΣΟ ΓΔΓΓΗΔ, ΣΟΤ ΙΓΙΧΣΔ ΚΑΙ ΣΙ ΑΡΜΟΓΙΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ
ΜΔΣΑ ΣΗΝ ΘΔΟΜΗΝΙΑ «ΦΙΛΙΠΠΟ» ΚΑΙ «ΔΛΠΙΓΑ» Α.Μ. 26/2022



Ρν αξ.πξση: 7514/8-4-2022 πξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιόγεζεο & Γλσκνδόηεζεο επί ζπκβάζεσλ
πνπ αθνξνύλ έθηαθηα & απξόβιεπηα γεγνλόηα θαη πξαγκαηνπνηνύληαη κε πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία κε
δηαπξαγκάηεπζε ρσξίο πξνεγνύκελε δεκνζίεπζε γηα ηελ αλσηέξσ πξνκήζεηα θαη ηελ θήξπμε
νξηζηηθώλ αλαδόρσλ.



Ρελ απόθαζε Γεκάξρνπ 166/2022 (αξ.πξση 8204/11-4-2022) (22AWRD010371701) (ΤΘ8Δ46ΚΥ0ΗΘ3Θ) κε ηελ νπνία θαηαθπξώλεηαη ε «ΜΙΘΧΗ ΔΛΑΣΙΚΟΦΟΡΟΤ ΔΚΚΑΦΔΑ ΜΔ ΥΔΙΡΙΣΗ
ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΤΑ ΑΠΟΜΑΚΡΤΝΗ ΠΔΜΔΝΧΝ – ΠΑΜΔΝΧΝ ΓΔΝΓΡΧΝ, ΚΛΑΓΙΧΝ
ΚΑΙ ΛΟΙΠΧΝ ΤΛΙΚΧΝ, ΠΟΤ ΔΠΑΑΝ ΑΠΟ ΣΟ ΒΑΡΟ ΣΟΤ ΥΙΟΝΙΟΤ Η/ΚΑΙ ΚΟΠΗΚΑΝ ΑΠΟ
ΣΗΝ ΠΤΡΟΒΔΣΙΚΗ, ΣΟ ΓΔΓΓΗΔ, ΣΟΤ ΙΓΙΧΣΔ ΚΑΙ ΣΙ ΑΡΜΟΓΙΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΣΟΤ
ΓΗΜΟΤ ΜΔΣΑ ΣΗΝ ΘΔΟΜΗΝΙΑ «ΦΙΛΙΠΠΟ» ΚΑΙ «ΔΛΠΙΓΑ» Α.Μ. 26/2022 ζηελ εηαηξεία :
ΡΠΔΙΗΘΑΠ ΣΟΗΠΡΝΓΝΙΝΠ – ΚΖΣΑΛΝΙΝΓΝΠ – ΚΖΣΑΛΗΘΝΠ , Γ/ΛΠΖ: ΚΑΟΑΘΥΛΝΠ 43 ΛΔΑ
ΣΑΙΘΖΓΝΛΑ,ΡΖΙ.: 6942631359, Δ-MAIL: christselikas@yahoo.gr ΑΦΚ: 124761923 ΓΝ: ΛΔΑΠ
ΗΥΛΗΑΠ, κε πνζό πξνζθνξάο ζπλνιηθνύ πνζνύ 2.728,00 €

πεξηπηώζεηο ηνπ ζηνηρείνπ β' ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ παξόληνο θαη ζηηο πεξηπηώζεηο απεπζείαο
αλάζεζεο πξνκεζεηώλ, παξνρήο ππεξεζηώλ, εθπόλεζεο κειεηώλ θαη εθηέιεζεο έξγσλ όηαλ ζπληξέρεη
θαηεπείγνπζα αλάγθε, εάλ δελ ππάξρεη ζηνλ πξνϋπνινγηζκό πίζησζε ή απηή πνπ ππάξρεη είλαη
αλεπαξθήο, ε αλαγθαία ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ γίλεηαη ζηελ πξώηε, κεηά ηελ αλάζεζε,
ζπλεδξίαζε ηνπ δεκνηηθνύ ή θνηλνηηθνύ ζπκβνπιίνπ.»

Πύκθσλα κε ηα αλσηέξσ παξαθαινύκε όπσο εηζεγεζείηε ζην ζώκα ηε ιήςε ζρεηηθήο απόθαζεο
πεξί έγθξηζεο ηεο ππ’ αξ. 166/2022 απόθαζεο Γεκάξρνπ θαη ηνπ 7514/8-4-2022
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πξαθηηθνύ επηηξνπήο δηαπξαγκάηεπζεο γηα ηελ πξνκήζεηα-ππεξεζία-εξγαζία κε ηίηιν:
«ΜΙΘΧΗ ΔΛΑΣΙΚΟΦΟΡΟΤ ΔΚΚΑΦΔΑ ΜΔ ΥΔΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΤΑ
ΑΠΟΜΑΚΡΤΝΗ ΠΔΜΔΝΧΝ – ΠΑΜΔΝΧΝ ΓΔΝΓΡΧΝ, ΚΛΑΓΙΧΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΧΝ
ΤΛΙΚΧΝ, ΠΟΤ ΔΠΑΑΝ ΑΠΟ ΣΟ ΒΑΡΟ ΣΟΤ ΥΙΟΝΙΟΤ Η/ΚΑΙ ΚΟΠΗΚΑΝ ΑΠΟ ΣΗΝ
ΠΤΡΟΒΔΣΙΚΗ, ΣΟ ΓΔΓΓΗΔ, ΣΟΤ ΙΓΙΧΣΔ ΚΑΙ ΣΙ ΑΡΜΟΓΙΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΣΟΤ
ΓΗΜΟΤ ΜΔΣΑ ΣΗΝ ΘΔΟΜΗΝΙΑ «ΦΙΛΙΠΠΟ» ΚΑΙ «ΔΛΠΙΓΑ» Α.Μ. 26/2022
Ξαξακέλνπκε ζηε δηάζεζή ζαο γηα νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε.
ΤΝΗΜ. : Ζ ππ’ αξ. 166/2022 (αξ. πξση.8204/11-4-2022) Απόθαζε Γεκάξρνπ «Θαηαθύξσζε
Απνηειέζκαηνο»
Ρν ππ’ αξ. 7514/8-4-2022 πξαθηηθό επηηξνπήο δηαπξαγκάηεπζεο
Κεηά ηελ αλσηέξσ ελεκέξσζε αθνινύζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηαμύ ησλ κειώλ ηεο Ν.Δ., θαηά ηελ
νπνία αληαιιάρηεθαλ δηάθνξεο απόςεηο πνπ θαηαγξάθνληαη ζην αξηζ. 23/2022 Ξξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο.
Πηε ζπλέρεηα ν θ. Ξξόεδξνο θάιεζε ηελ Ν.Δ. λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Ζ Ν.Δ., αθνύ έιαβε ππόςε ηεο ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Ξξνέδξνπ, είδε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 παξ. 1
ηνπ Λ. 3852/10, όπσο αληηθαηαζηάζεθαλ από απηέο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Λ. 4623/19 θαη εθ λένπ από απηέο
ηνπ άξζξνπ 40 παξ. 1 ηνπ Λ. 4735/20, ηελ αξηζ. 26/2022 ζρεηηθή κειέηε θαη:


Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3852/2010 άξζξν 58 «Αξκνδηόηεηεο ηνπ Γεκάξρνπ» παξ.2


Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 4412/2016 (ΦΔΘ 147 Α’) «Γεκόζηεο Ππκβάζεηο Έξγσλ, Ξξνκεζεηώλ θαη
πεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο Νδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» θαη εηδηθόηεξα ην άξζξν 32 ηνπ Λ.
4412/2016: Ξξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία κε δηαπξαγκάηεπζε ρσξίο πξνεγνύκελε δεκνζίεπζε θαη 32Α ηνπ Λ.
4412/2016 (πξνζζήθε άξζξνπ ζύκθσλα κε ην άξζξν 43 ηνπ Λ.4605/19): «Ούζκηζε δεηεκάησλ
πξνζθπγήο ζε δηαδηθαζία κε δηαπξαγκάηεπζε ρσξίο πξνεγνύκελε δεκνζίεπζε»,
 Ρελ παξ.(7) ηνπ Άξζξνπ 158 ηνπ Λ.3463/2006 (ΦΔΘ 114/Α/08-06-2006),
 Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 32Α ηνπ Λ. 4412/2016: «Ζ δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο γίλεηαη από
ηξηκειέο όξγαλν ην νπνίν ζπγθξνηείηαη από ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη εηζεγείηαη πξνο ην απνθαηλόκελν
όξγαλν γηα θάζε ζέκα πνπ αλαθύπηεη θαηά ηελ αλάζεζε ηεο ζύκβαζεο».


Ρηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο – ζπγγξαθή ππνρξεώζεσλ (Α.Κ. 26/2022) πνπ ζπληάρζεθαλ από ηε Γ/λζε
Ξεξηβάιινληνο & Ξξαζίλνπ ηνπ Γ.Λ.Φ.-Λ.Σ., θαη εγθξίζεθαλ κε ηελ 121/2022 απόθαζε Γεκάξρνπ (ΑΓΑ:
Υ5ΜΔ46ΚΥ0Η-ΤΤ) γηα ηελ ελ ζέκαηη κίζζσζε



Ρν αξ.πξση: 7514/8-4-2022 πξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιόγεζεο & Γλσκνδόηεζεο επί ζπκβάζεσλ
πνπ αθνξνύλ έθηαθηα & απξόβιεπηα γεγνλόηα θαη πξαγκαηνπνηνύληαη κε πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία κε
δηαπξαγκάηεπζε ρσξίο πξνεγνύκελε δεκνζίεπζε γηα ηελ αλσηέξσ πξνκήζεηα θαη ηελ θήξπμε
νξηζηηθώλ αλαδόρσλ.



Ρελ απόθαζε Γεκάξρνπ 166/2022 (αξ.πξση 8204/11-4-2022) (22AWRD010371701) (ΤΘ8Δ46ΚΥ0ΗΘ3Θ) κε ηελ νπνία θαηαθπξώλεηαη ε «ΜΙΘΧΗ ΔΛΑΣΙΚΟΦΟΡΟΤ ΔΚΚΑΦΔΑ ΜΔ ΥΔΙΡΙΣΗ
ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΤΑ ΑΠΟΜΑΚΡΤΝΗ ΠΔΜΔΝΧΝ – ΠΑΜΔΝΧΝ ΓΔΝΓΡΧΝ, ΚΛΑΓΙΧΝ
ΚΑΙ ΛΟΙΠΧΝ ΤΛΙΚΧΝ, ΠΟΤ ΔΠΑΑΝ ΑΠΟ ΣΟ ΒΑΡΟ ΣΟΤ ΥΙΟΝΙΟΤ Η/ΚΑΙ ΚΟΠΗΚΑΝ ΑΠΟ
ΣΗΝ ΠΤΡΟΒΔΣΙΚΗ, ΣΟ ΓΔΓΓΗΔ, ΣΟΤ ΙΓΙΧΣΔ ΚΑΙ ΣΙ ΑΡΜΟΓΙΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΣΟΤ
ΓΗΜΟΤ ΜΔΣΑ ΣΗΝ ΘΔΟΜΗΝΙΑ «ΦΙΛΙΠΠΟ» ΚΑΙ «ΔΛΠΙΓΑ» Α.Μ. 26/2022 ζηελ εηαηξεία :
ΡΠΔΙΗΘΑΠ ΣΟΗΠΡΝΓΝΙΝΠ – ΚΖΣΑΛΝΙΝΓΝΠ – ΚΖΣΑΛΗΘΝΠ , Γ/ΛΠΖ: ΚΑΟΑΘΥΛΝΠ 43 ΛΔΑ
ΣΑΙΘΖΓΝΛΑ,ΡΖΙ.: 6942631359, Δ-MAIL: christselikas@yahoo.gr ΑΦΚ: 124761923 ΓΝ: ΛΔΑΠ
ΗΥΛΗΑΠ, κε πνζό πξνζθνξάο ζπλνιηθνύ πνζνύ 2.728,00 €

ΑΔΑ: ΨΩΤΖ46ΜΩ0Ι-1ΔΩ

Α π ν θ α ζ ί δ ε η νκόθσλα
Ρελ έγθξηζε ηεο ππ’ αξ. 166/2022 (αξ.πξση 8204/11-4-2022) απόθαζεο Γεκάξρνπ θαη ηνπ αξηζ. πξση.
7514/8-4-2022 πξαθηηθνύ επηηξνπήο δηαπξαγκάηεπζεο γηα ηελ πξνκήζεηα-ππεξεζία-εξγαζία κε ηίηιν:
«ΜΙΘΧΗ ΔΛΑΣΙΚΟΦΟΡΟΤ ΔΚΚΑΦΔΑ ΜΔ ΥΔΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΤΑ
ΑΠΟΜΑΚΡΤΝΗ ΠΔΜΔΝΧΝ – ΠΑΜΔΝΧΝ ΓΔΝΓΡΧΝ, ΚΛΑΓΙΧΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΧΝ ΤΛΙΚΧΝ, ΠΟΤ
ΔΠΑΑΝ ΑΠΟ ΣΟ ΒΑΡΟ ΣΟΤ ΥΙΟΝΙΟΤ Η/ΚΑΙ ΚΟΠΗΚΑΝ ΑΠΟ ΣΗΝ ΠΤΡΟΒΔΣΙΚΗ, ΣΟ
ΓΔΓΓΗΔ, ΣΟΤ ΙΓΙΧΣΔ ΚΑΙ ΣΙ ΑΡΜΟΓΙΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΜΔΣΑ ΣΗΝ ΘΔΟΜΗΝΙΑ
«ΦΙΛΙΠΠΟ» ΚΑΙ «ΔΛΠΙΓΑ» (Α.Μ. 26/2022), όπσο απηά επηζπλάπηνληαη ζηελ παξνύζα, ζύκθσλα
κε ηα νπνία ε θαηαθύξσζε απνηειέζκαηνο γηα ηελ αλσηέξσ πξνκήζεηα-ππεξεζία-εξγαζία έγηλε ζηνλ
ΡΠΔΙΗΘΑ ΣΟΗΠΡΝΓΝΙΝ-ΚΖΣΑΛΝΙΝΓΝ ΚΖΣΑΛΗΘΝ, Γ/ΛΠΖ: ΚΑΟΑΘΥΛΝΠ 43 ΛΔΑ ΣΑΙΘΖΓΝΛΑ ,ΡΖΙ.: 210
6942631359 , Δ-MAIL: christselikas@yahoo.gr ΑΦΚ: 124761923 ΓΝ: NEΑΠ ΗΥΛΗΑΠ, ν νπνίνο πιεξνί ηνπο
όξνπο θαη ηηο πξνϋπνζέζεηο, όπσο απηέο αλαθέξνληαη ζηελ Α.Κ. 26/2022, θαη ν νπνίνο πξνζέθεξε ηελ ηηκή
αλαιπηηθά σο εμήο:

Α/Α
1

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ
Κίζζσζε
ειαζηηθνθόξνπ
εθζθαθέα κε
ρεηξηζηή

ΜΟΝΑΓΑ
ΜΔΣΡΗΗ
Υξνκίζζην

ΠΟΟΣΗΣΑ

ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΓΟ

ΤΝΟΛΟ

40

55,00

2.200,00

ΜΔΡΙΚΗ ΓΑΠΑΝΗ
Φ.Π.Α. 24%
ΤΝΟΛΙΚΗ ΓΑΠΑΝΗ

Ζ απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 153/2022
Αθνύ ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό ππνγξάθεηαη ηεο αθνινπζεί:
Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ
ΡΑ ΚΔΙΖ
(Αθνινπζνύλ ππνγξαθέο)
ΑΘΟΗΒΔΠ ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ
Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΗ ΟΙΚ. ΔΠΙΣΡΟΠΗ
ΙΧΑΝΝΗ ΒΟΤΡΟ

Αθξηβέο Αληίγξαθν
Ζ πεύζπλε ηεο πεξεζίαο
Γηεθπ/ζεσο Αξρείνπ-Ξξσηνθόιινπ
Ιεβαληή Δκκαλνιία

2.200,00
528,00
2.728,00 €
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Δζσηεξηθή Γηαλνκή :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ρκήκα Ξξνκεζεηώλ
Ηδηαίηεξν Γξαθείν Γεκάξρνπ
Αληηδήκαξρν Νηθνλνκηθώλ πεξεζηώλ
Αληηδήκαξρν Ξεξηβάιινληνο θαη Ξξαζίλνπ
Ρκήκα Ξξνϋπνινγηζκνύ, Γηπινγξαθηθνύ θαη Φνξνινγηθώλ πνζέζεσλ
Ρκήκα Ινγηζηεξίνπ
Γ/λζε Νηθνλνκηθώλ πεξεζηώλ
Γ/λζε Ξεξηβάιινληνο θαη Ξξαζίλνπ
Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα
Ρκήκα πνζηήξημεο Ξνιηηηθώλ Νξγάλσλ

πλεκκέλα:
1.

Ζ ππ’ αξ. 166/2022 (αξ. πξση.8204/11-4-2022) Απόθαζε Γεκάξρνπ «Θαηαθύξσζε
Απνηειέζκαηνο»

2. Ρν ππ’ αξ. 7514/8-4-2022 πξαθηηθό επηηξνπήο δηαπξαγκάηεπζεο

ΑΔΑ: ΨΩΤΖ46ΜΩ0Ι-1ΔΩ

ANΑΡΣΗΣΔΟ ΣΗ ΓΙΑΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΣΟ ΚΗΜΓΗ
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΓΗΜΟ
Ν.ΦΙΛΑΓΔΛΦΔΙΑ- Ν.ΥΑΛΚΗΓΟΝΑ

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ:11/4/2022
ΑΡ.ΠΡΧΣ: 8204-11/4/2022

ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ

ΑΠΟΦΑΗ ΓΗΜΑΡΥΟΤ 166/ 2022
ΘΔΜΑ:
ΜΙΘΧΗ ΔΝΟ (1) ΔΛΑΣΙΚΟΦΟΡΟΤ ΔΚΚΑΦΔΑ ΜΔ ΥΔΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΣΗΝ
ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΤΑ ΑΠΟΜΑΚΡΤΝΗ
ΠΔΜΔΝΧΝ – ΠΑΜΔΝΧΝ ΓΔΝΓΡΧΝ, ΚΛΑΓΙΧΝ ΚΑΙ
ΛΟΙΠΧΝ ΤΛΙΚΧΝ, ΠΟΤ ΔΠΑΑΝ ΑΠΟ ΣΟ ΒΑΡΟ ΣΟΤ ΥΙΟΝΙΟΤ Η/ΚΑΙ ΚΟΠΗΚΑΝ ΑΠΟ ΣΗΝ
ΠΤΡΟΒΔΣΙΚΗ, ΣΟ ΓΔΓΓΗΔ, ΣΟΤ ΙΓΙΧΣΔ ΚΑΙ ΣΙ ΑΡΜΟΓΙΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ
ΜΔΣΑ ΣΗΝ ΘΔΟΜΗΝΙΑ «ΦΙΛΛΙΠΟ» ΚΑΙ «ΔΛΠΙΓΑ»Α.Μ.: 26/22
(ΑΜ.26/2022)
(ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΟ)
Ο Γήκαξρνο Νέαο Φηιαδέιθεηαο-Νέαο Υαιθεδόλαο
Έρνληαο ππόςε:












Ρν Λ. 4412/2016,
Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Κέξνπο Α' ηνπ Λ. 4782/21 (ΦΔΘ 36/Α/9-3-21) " Δθζπγρξνληζκόο, απινπνίεζε θαη
αλακόξθσζε ηνπ ξπζκηζηηθνύ πιαηζίνπ ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, εηδηθόηεξεο ξπζκίζεηο πξνκεζεηώλ ζηνπο
ηνκείο ηεο άκπλαο θαη ηεο αζθάιεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο γηα ηελ αλάπηπμε, ηηο ππνδνκέο θαη ηελ πγεία.",
Ρν Λ. 3463/2006 «Γεκνηηθόο θαη Θνηλνηηθόο Θώδηθαο»,
Ρν Λ. 3852/2010 «Λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο-Ξξόγξακκα
Θαιιηθξάηεο»,
Ρν Ξ.Γ. 80/16 «Αλάιεςε ππνρξεώζεσλ από ηνπο δηαηάθηεο»,
Ρν Λ. 4270/2014 (ΦΔΘ 143/28-06-2014) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο
Νδεγίαο 2011/85/ΔΔ) - δεκόζην ινγηζηηθό θαη άιιεο δηαηάμεηο.», όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη σο ζήκεξα,
Ρηο δηαηάμεηο ηνπ N.4555/2020 “Κεηαξξύζκηζε ηνπ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ ηεο Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο –
Δκβάζπλζε
ηεο Γεκνθξαηίαο - Δλίζρπζε ηεο Ππκκεηνρήο - Βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη αλαπηπμηαθήο ιεηηνπξγίαο
ησλ Ν.Ρ.Α. [Ξξόγξακκα «ΘΙΔΗΠΘΔΛΖΠ Η»]» θαη εηδηθόηεξα ηνπ άξζξνπ 203 «Γηαηάθηεο ζηνπο Ν.Ρ.Α. α’
βαζκνύ».
Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 26 [Δπηινγή ησλ δηαδηθαζηώλ (άξζξν 26 ηεο Νδεγίαο 2014/24/ΔΔ)] ηνπ
Λ. 4412/2016: «……..6. Πηηο εηδηθέο πεξηπηώζεηο θαη πεξηζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ζην άξζξν 32,
νη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξεί λα πξνζθεύγνπλ ζε δηαδηθαζία κε δηαπξαγκάηεπζε ρσξίο πξνεγνύκελε
δεκνζίεπζε ή δηαγσληζκό.»
Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 32 παξ. γ. ηνπ Λ. 4412/2016 [Ξξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία κε δηαπξαγκάηεπζε ρσξίο
πξνεγνύκελε δεκνζίεπζε (άξζξν 32 ηεο Νδεγίαο 2014/24/ΔΔ) ]: «….1. Πηηο εηδηθέο πεξηπηώζεηο θαη
πεξηζηάζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2 έσο 6, νη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνύλ λα αλαζέηνπλ
δεκόζηεο ζπκβάζεηο πξνζθεύγνληαο ζηε δηαδηθαζία κε δηαπξαγκάηεπζε ρσξίο πξνεγνύκελε δεκνζίεπζε. 7) Ζ
δηαδηθαζία κε δηαπξαγκάηεπζε ρσξίο πξνεγνύκελε δεκνζίεπζε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα δεκόζηεο
ζπκβάζεηο έξγσλ, πξνκεζεηώλ θαη ππεξεζηώλ ζε νπνηαδήπνηε από ηηο θαησηέξσ πεξηπηώζεηο:….. γ) ζην κέηξν
πνπ είλαη απνιύησο απαξαίηεην, εάλ ιόγσ θαηεπείγνπζαο αλάγθεο νθεηιόκελεο ζε γεγνλόηα απξόβιεπηα γηα
ηελ αλαζέηνπζα αξρή, δελ είλαη δπλαηή ε ηήξεζε ησλ πξνζεζκηώλ πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηηο αλνηθηέο,
θιεηζηέο ή αληαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο κε δηαπξαγκάηεπζε. Νη πεξηζηάζεηο πνπ επηθαινύληαη νη αλαζέηνπζεο
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αξρέο γηα ηελ αηηηνιόγεζε ηεο θαηεπείγνπζαο αλάγθεο δελ πξέπεη ζε θακία πεξίπησζε λα απνξξένπλ από δηθή
ηνπο επζύλε.»
Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 32Α ηνπ Λ. 4412/2016: «Δμαηξνύληαη ηεο ππνρξεσηηθήο εθαξκνγήο ησλ άξζξσλ 22
παξάγξαθνη 1, 36, 72 παξάγξαθνο 1 πεξίπησζε α΄, 79 παξάγξαθνη 1 έσο 4, θαη 221 παξάγξαθνη 8 θαη 9, νη
αθόινπζεο πεξηπηώζεηο ηνπ άξζξνπ 32: α) όπνπ ε δπλαηόηεηα αλάζεζεο πεξηνξίδεηαη ζε έλαλ πξνθαζνξηζκέλν
ζπκκεηέρνληα, ζύκθσλα κε ηελ πεξίπησζε β΄ ηεο παξαγξάθνπ 2, κε ηελ παξάγξαθν 3, κε ηελ πεξίπησζε β΄
ηεο παξαγξάθνπ 4 θαη ηελ παξάγξαθν 6, β) ιόγσ ηνπ επείγνληνο ραξαθηήξα ηεο αλάζεζεο ζύκθσλα κε ηελ
πεξίπησζε γ΄ ηεο παξαγξάθνπ 2, ή γ) ιόγσ ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο ζπλαιιαγήο ζηελ πεξίπησζε
πξνκεζεηώλ πνπ είλαη εηζεγκέλεο θαη αγνξάδνληαη ζε ρξεκαηηζηήξην εκπνξεπκάησλ ζύκθσλα κε ηελ
πεξίπησζε γ΄ ηεο παξαγξάθνπ 4. Πηηο πεξηπηώζεηο α΄ θαη β΄ ε δηαδηθαζία δηεμάγεηαη ζύκθσλα κε ηα
νξηδόκελα ζηνπο όξνπο ηεο πξόζθιεζεο, όπνπ ππάξρεη, θαη ε αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ κπνξεί λα γίλεηαη
ζε εληαίν ζηάδην κε ηελ αλάζεζε ηεο ζύκβαζεο. Πηελ πεξίπησζε γ΄ δελ απαηηείηαη πξνεγνύκελε πξόζθιεζε
θαη ε δηαδηθαζία δηεμάγεηαη κε βάζε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζπλαιιαγήο».
Ρελ παξ.(7) ηνπ Άξζξνπ 158 ηνπ Λ.3463/2006 (ΦΔΘ 114/Α/08-06-2006), ε νπνία αλαθέξεη όηη «Πηηο

πεξηπηώζεηο ηνπ ζηνηρείνπ β' ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ παξόληνο θαη ζηηο πεξηπηώζεηο απεπζείαο αλάζεζεο
πξνκεζεηώλ, παξνρήο ππεξεζηώλ, εθπόλεζεο κειεηώλ θαη εθηέιεζεο έξγσλ όηαλ ζπληξέρεη θαηεπείγνπζα
αλάγθε, εάλ δελ ππάξρεη ζηνλ πξνϋπνινγηζκό πίζησζε ή απηή πνπ ππάξρεη είλαη αλεπαξθήο, ε αλαγθαία
ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ γίλεηαη ζηελ πξώηε, κεηά ηελ αλάζεζε, ζπλεδξίαζε ηνπ δεκνηηθνύ ή
θνηλνηηθνύ ζπκβνπιίνπ.»

Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 32Α ηνπ Λ. 4412/2016: «Ζ δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο γίλεηαη από ηξηκειέο
όξγαλν ην νπνίν ζπγθξνηείηαη από ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη εηζεγείηαη πξνο ην απνθαηλόκελν όξγαλν γηα
θάζε ζέκα πνπ αλαθύπηεη θαηά ηελ αλάζεζε ηεο ζύκβαζεο».
 Ρσλ εθδνζεηζώλ ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ λόκσλ ινηπέο ( πιελ ησλ ήδε αλαθεξόκελσλ )
θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο, θαζώο θαη άιιεο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ από ηα
νξηδόκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεύρε ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο θαη γεληθόηεξα θάζε δηάηαμε ( λόκνπ, Ξ.Γ.,
π. Απόθαζεο, θ.ι.π. ) πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο ππεξεζηώλ, έζησ
θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ.
 Γεδνκέλνπ όηη ζηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2022, νη πηζηώζεηο ηνπ Θ.Α.
02.35.6233.002είλαη αλεπαξθήο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ ζπκβαηηθνύ αληηθεηκέλνπ, ζηελ πξώηε, κεηά
ηελ αλάζεζε, ζπλεδξίαζε ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.(7) ηνπ
Άξζξνπ 158 ηνπ Λ.3463/2006 (ΦΔΘ 114/Α/08-06-2006), ζα πξνβιεθηεί ε αλαγθαία ηξνπνπνίεζε ηνπ
πξνϋπνινγηζκνύ γηα ηελ έγθξηζε θαη δηάζεζε ησλπηζηώζεσλ.
 Ρν αξ.πξση: 7514/08-04-2022 πξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιόγεζεο & Γλσκνδόηεζεο επί ζπκβάζεσλ
πνπ αθνξνύλ έθηαθηα & απξόβιεπηα γεγνλόηα θαη πξαγκαηνπνηνύληαη κε πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία κε
δηαπξαγκάηεπζε ρσξίο πξνεγνύκελε δεκνζίεπζε γηα ηελ αλσηέξσ πξνκήζεηα θαη ηελ θήξπμε
νξηζηηθώλ αλαδόρσλ.
 Ρηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο – ζπγγξαθή ππνρξεώζεσλ (Α.Κ. 26/2022) πνπ ζπληάρζεθαλ από ηε Γ/λζε
ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΘΑΗ ΞΟΑΠΗΛΝ ηνπ Γ.Λ.Φ.-Λ.Σ., θαη εγθξίζεθαλ κε ηελ 121/2022 απόθαζε δεκάξρνπ
(ΑΓΑ: Υ5ΜΔ46ΚΥ0Η-ΤΤ) γηα ηελ ΜΙΘΧΗ ΔΝΟ (1) ΔΛΑΣΙΚΟΦΟΡΟΤ ΔΚΚΑΦΔΑ ΜΔ
ΥΔΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΤΑ ΑΠΟΜΑΚΡΤΝΗ
ΠΔΜΔΝΧΝ – ΠΑΜΔΝΧΝ
ΓΔΝΓΡΧΝ, ΚΛΑΓΙΧΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΧΝ ΤΛΙΚΧΝ, ΠΟΤ ΔΠΑΑΝ ΑΠΟ ΣΟ ΒΑΡΟ ΣΟΤ ΥΙΟΝΙΟΤ
Η/ΚΑΙ ΚΟΠΗΚΑΝ ΑΠΟ ΣΗΝ ΠΤΡΟΒΔΣΙΚΗ, ΣΟ ΓΔΓΓΗΔ, ΣΟΤ ΙΓΙΧΣΔ ΚΑΙ ΣΙ
ΑΡΜΟΓΙΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΜΔΣΑ ΣΗΝ ΘΔΟΜΗΝΙΑ «ΦΙΛΛΙΠΟ» ΚΑΙ «ΔΛΠΙΓΑ»
Α.Μ.: 26/22
 Ρν γεγνλόο όηη δελ απαηηείηαη ε ππνγξαθή ζύκβαζεο, όηαλ ην πνζό δελ ππεξβαίλεη ηηο 2.500€
(άξζξν 130 ηνπ Λ. 4270/2014, όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 375 ηνπ Λ. 4412/16,
πξώελ άξζξν 80 ηνπ Λ. 2362/1995, 2/59649/0026/17.10.2001 Απόθαζε ηνπ πνπξγνύ Νηθνλνκηθώλ)
(Δ.Α.Α.ΓΖ.Π. Απόθ. 86/2014) (Δι. Ππλ. Ρκ. VII Ξξάμε 405/2009)


Ρν γεγνλόο όηη ην όξην ηεο απ’ επζείαο αλάζεζεο είλαη κέρξη 30.000,00€.



Ρελ πξνζθνξά ηνπ ππνςήθηνπ πξνκεζεπηή, ε νπνία ήηαλ ε εμήο:

ΑΔΑ: ΨΩΤΖ46ΜΩ0Ι-1ΔΩ

Α/Α
1

ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ

ΑΡ.ΠΡΧΣ
ΠΡΟΦΟΡΑ
6838/4-4-22

ΡΠΔΙΗΘΑΠ ΣΟΗΠΡΝΓΝΙΝΠ
ΚΖΣΑΛΝΙΝΓΝΠ ΚΖΣΑΛΗΘΝΠ

ΟΙΚ.ΠΡΟΦΟΡΑ
2.728,,00€
(ζπκπ/λνπ Φ.Ξ.Α. 24%)

Απνθαζίδεη:
Α. Αλαζέηεη ηελ σο άλσ ππεξεζία ζηνλ ΡΠΔΙΗΘΑ ΣΟΗΠΡΝΓΝΙΝ-ΚΖΣΑΛΝΙΝΓΝ ΚΖΣΑΛΗΘΝ, Γ/ΛΠΖ:
ΚΑΟΑΘΥΛΝΠ 43 ΛΔΑ ΣΑΙΘΖΓΝΛΑ ,ΡΖΙ.: 210 6942631359 , Δ-MAIL: christselikas@yahoo.gr ΑΦΚ:
124761923 ΓΝ: NEΑΠ ΗΥΛΗΑΠ, ε νπνία πιεξνί ηνπο όξνπο θαη ηηο πξνϋπνζέζεηο, όπσο απηέο αλαθέξνληαη
ζηελ Α.Κ. 26/2022, θαη ε νπνία πξνζέθεξε ηελ ηηκή αλαιπηηθά σο εμήο:
Α/Α
1

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ
Κίζζσζε
ειαζηηθνθόξνπ
εθζθαθέα κε
ρεηξηζηή

ΜΟΝΑΓΑ
ΜΔΣΡΗΗ
Υξνκίζζην

ΠΟΟΣΗΣΑ

ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΓΟ

ΤΝΟΛΟ

40

55,00

2.200,00

ΜΔΡΙΚΗ ΓΑΠΑΝΗ
Φ.Π.Α. 24%
ΤΝΟΛΙΚΗ ΓΑΠΑΝΗ



2.200,00
528,00
2.728,00

Β. Ζ πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ 2.728,00 € (ζπκπ/λνπ ΦΠΑ 24%)γηα ηελ ΜΙΘΧΗ ΔΝΟ (1)
ΔΛΑΣΙΚΟΦΟΡΟΤ ΔΚΚΑΦΔΑ ΜΔ ΥΔΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΤΑ ΑΠΟΜΑΚΡΤΝΗ
ΠΔΜΔΝΧΝ – ΠΑΜΔΝΧΝ ΓΔΝΓΡΧΝ, ΚΛΑΓΙΧΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΧΝ ΤΛΙΚΧΝ, ΠΟΤ ΔΠΑΑΝ
ΑΠΟ ΣΟ ΒΑΡΟ ΣΟΤ ΥΙΟΝΙΟΤ Η/ΚΑΙ ΚΟΠΗΚΑΝ ΑΠΟ ΣΗΝ ΠΤΡΟΒΔΣΙΚΗ, ΣΟ ΓΔΓΓΗΔ,
ΣΟΤ ΙΓΙΧΣΔ ΚΑΙ ΣΙ ΑΡΜΟΓΙΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΜΔΣΑ ΣΗΝ ΘΔΟΜΗΝΙΑ
«ΦΙΛΛΙΠΟ» ΚΑΙ «ΔΛΠΙΓΑ» Α.Μ.: 26/22ζα γίλεη κε ηελ έθδνζε εληαικάησλ πιεξσκήο κεηά ηελ
ππνβνιή ηζόπνζσλ εμνθιεηηθώλ ηηκνινγίσλ.

ΓΖΚΝΠ Λ. ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑΠ - Λ. ΣΑΙΘΖΓΝΛΑΠ
Δηζεγεηήο Ρκ/ξρεο Γηεπζπληήο Γελ. Γξακ.

ΟΓΗΜΑΡΥΟ

ΙΧΑΝΝΗ ΒΟΤΡΟ
ΔΧΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ: 1) Γεληθό Γξακκαηέα
2) Αληηδήκαξρν Νηθνλνκηθώλ πεξεζηώλ
3) Γ/λζε Νηθνλνκηθώλ πεξεζηώλ
4) Γ/λζε Ξεξηβάιινληνο θαη Ξξαζίλνπ
5) Ρκήκα Ξξνκεζεηώλ

ΑΔΑ: ΨΩΤΖ46ΜΩ0Ι-1ΔΩ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΓΗΜΟ ΝΔΑ ΦΙΛΑΓΔΛΦΔΙΑ –
ΝΔΑ ΥΑΛΚΗΓΟΝΑ
ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΜΔ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ
ΥΧΡΙ ΠΡΟΗΓΟΤΜΔΝΗ ΓΗΜΟΙΔΤΗ
ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΗΝ 121/2022
ΑΠΟΦΑΗ ΓΗΜΑΡΥΟΤ

ΝΔΑ ΦΙΛΑΓΔΛΦΔΙΑ, 07.04.2022
ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 7514/8-4-2022

ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΤΝΔΓΡΙΑΗ
Πην δεκνηηθό θαηάζηεκα ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδόλαο, επί ηεο Ιεσθ. Γεθειείαο
152 & Αηηαιείαο 2 – Λέα Φηιαδέιθεηα - 2νο όξνθνο, ζηα γξαθεία ηεο Γ/λζεο Ξεξηβάιινληνο

&

Ξξαζίλνπ, ζήκεξα 07.04.2022, εκέξα Ξέκπηε θαη ώξα 11:30 π.κ., ζπλήιζε ε Δπηηξνπή Αμηνιόγεζεο ηεο
δηαδηθαζίαο κε δηαπξαγκάηεπζε ρσξίο πξνεγνύκελε δεκνζίεπζε, γηα ηελ πξνκήζεηα κε ηίηιν
«ΜΙΘΧΗ ΔΛΑΣΙΚΟΦΟΡΟΤ ΔΚΚΑΦΔΑ ΛΟΓΧ ΔΚΣΑΚΣΧΝ ΑΝΑΓΚΧΝ», Α.Μ. 26/2022, πνζνύ
2.728,00 € ζπκπ/λνπ Φ.Π.Α. 24%, ε νπνία έρεη νξηζηεί κε ηελ 121/2022 Απόθαζε Γεκάξρνπ,
πξνθεηκέλνπ λα εμεηάζεη ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά πνπ θαηαηέζεθε, έπεηηα από ηελ

ππ΄ αξηζκ.

πξση. 6466/30.03.2022 πξόζθιεζε ππνβνιήο πξνζθνξάο γηα αλάζεζε δεκόζηαο ζύκβαζεο κε ηε
δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο πξνεγνύκελε δεκνζίεπζε, σο νξίδεη ε θείκελε λνκνζεζία.
Πηε ζπλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο ήηαλ παξνύζεο :
1. ΘΙΝΘΗΡΖ ΘΟΗΑΘΖ

ΓΔΥΞΝΛΝΠ Ξ.Δ.

ΞΟΝΔΓΟΝΠ

2. ΓΟΑΗΘΝΠΖ ΝΙΓΑ

ΣΔΗΟΗΠΡΟΗΑ Ζ/

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ

3. ΡΠΑΝΠΗΓΝ ΘΟΠΡΑΙΙΥ

Γ.Δ. ΓΔΛΓΟΝΘΖΞΝΟΥΛ

ΚΔΙΝΠ

Ζ Δπηηξνπή, αθνύ έιαβε ππ΄ όςηλ ηεο :
1. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3852/2010 άξζξν 58 «Αξκνδηόηεηεο ηνπ Γεκάξρνπ» παξ. 2 πνπ αλαθέξεη όηη
«Όηαλ δεκηνπξγείηαη άκεζνο θαη πξνθαλήο θίλδπλνο ή απεηιείηαη άκεζε δεκία ησλ δεκνηηθώλ
ζπκθεξόλησλ από ηελ αλαβνιή ιήςεο απόθαζεο, ν Γήκαξρνο κπνξεί λα απνθαζίζεη γηα ζέκαηα πνπ
αλήθνπλ ζηελ αξκνδηόηεηα ηεο Νηθνλνκηθήο ή ηεο Δπηηξνπήο Ξνηόηεηαο Εσήο. Πηελ πεξίπησζε απηή,
νθείιεη λα ππνβάιεη πξνο έγθξηζε ηε ζρεηηθή απόθαζή ηνπ θαηά ηελ επόκελε ζπλεδξίαζε ηεο αληίζηνηρεο
Δπηηξνπήο».
2. Ρηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 4764/2020 θαη ην άξζξν 32 ηνπ Λ. 4412/2016 : Ξξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία
κε δηαπξαγκάηεπζε ρσξίο πξνεγνύκελε δεκνζίεπζε θαη 32Α ηνπ Λ. 4412/2016 (πξνζζήθε άξζξνπ
ζύκθσλα κε ην άξζξν 43 ηνπ Λ. 4605/19) : «Ούζκηζε δεηεκάησλ πξνζθπγήο ζε δηαδηθαζία κε
δηαπξαγκάηεπζε ρσξίο πξνεγνύκελε δεκνζίεπζε».

ΑΔΑ: ΨΩΤΖ46ΜΩ0Ι-1ΔΩ

3. Ρνπ Λ. 4412/2016 άξζξν 32Α, ην νπνίν αλαθέξεη όηη ε δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο γίλεηαη από
ηξηκειέο όξγαλν, ην νπνίν ζπγθξνηείηαη από ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη εηζεγείηαη πξνο ην απνθαηλόκελν
όξγαλν γηα θάζε ζέκα πνπ αλαθύπηεη θαηά ηελ αλάζεζε ηεο ζύκβαζεο.
4.Ρελ 121/2022 Απόθαζε Γεκάξρνπ (αξηζκ. πξση. 6196/28.03.2022) (ΑΓΑ : Υ5ΜΔ46ΚΥ0Η-ΤΤ)
5. Ρηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο–ζπγγξαθή ππνρξεώζεσλ (Α.Κ. 26/2022), πνπ ζπληάρζεθαλ από ηε Γ/ΛΠΖ
ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ & ΞΟΑΠΗΛΝ ηνπ Γ.Λ.Φ.-Λ.Σ. θαη αθνξά ηε πξνκήζεηα κε ηίηιν «ΚΗΠΘΥΠΖ
ΔΙΑΠΡΗΘΝΦΝΟΝ ΔΘΠΘΑΦΔΑ ΙΝΓΥ ΔΘΡΑΘΡΥΛ ΑΛΑΓΘΥΛ».
6. Ρελ ππ΄ αξηζκ. πξση. 6388/04.04.2022 πξνζθνξά ηεο εηαηξείαο "ΣΟΗΠΡΝΓΝΙΝΠ Φ. ΡΠΔΙΗΘΑΠ,
ΚΖΣΑΛΝΙΝΓΝΠ-ΚΖΣΑΛΗΘΝΠ Ρ.Δ.", πνπ ππνβιήζεθε εκπξόζεζκα θαη ηα δηθαηνινγεηηθά ηεο νπνίαο
θξίζεθαλ πιήξε θαη νξζά, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ

ππ΄ αξηζκ. πξση. 6466/30.03.2022

πξόζθιεζε.
Θαηόπηλ όισλ ησλ παξαπάλσ ε Δπηηξνπή
εηζεγείηαη
ηελ αλάζεζε ηεο ζύκβαζεο ηεο

κε ηίηιν «ΚΗΠΘΥΠΖ ΔΙΑΠΡΗΘΝΦΝΟΝ ΔΘΠΘΑΦΔΑ ΙΝΓΥ ΔΘΡΑΘΡΥΛ

ΑΛΑΓΘΥΛ» ζηελ εηαηξεία "ΣΟΗΠΡΝΓΝΙΝΠ Φ. ΡΠΔΙΗΘΑΠ, ΚΖΣΑΛΝΙΝΓΝΠ-ΚΖΣΑΛΗΘΝΠ Ρ.Δ.", πνπ εδξεύεη
ζηελ ΛΔΑ ΣΑΙΘΖΓΝΛΑ ΑΡΡΗΘΖΠ, ΝΓ. ΚΑΟΑΘΥΛΝΠ 43 - Ρ.Θ. 14343, Α.Φ.Κ. 124761923, Γ.Ν.. ΛΔΑΠ
ΗΥΛΗΑΠ, ΡΖΙ. 6942631359, κε πνζό πξνζθνξάο 2.728,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24%.
Γηα ηα παξαπάλσ ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό, ην νπνίν ππνγξάθεηαη από ηα θάησζη κέιε :

Η ΔΠΙΣΡΟΠΗ
ΚΛΟΚΙΣΗ ΚΤΡΙΑΚΗ

ΓΡΑΙΚΟΤΗ ΟΛΓΑ

ΣΑΟΤΙΓΟΤ ΚΡΤΣΑΛΛΙΑ

